
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:173                                                 ேததி:30.09.2014 

ேதசிய க��சி  !"�க# 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 மன�த வள இய��ன� தி� A.N. ரா� அவ�கள�� தைலைமய�  25.09.2014 அ�' 
நைடெப+ற ேதசிய� க.�சி  /0ட1தி , நி�வாக தர23 இதர உ'2ப�ன��ேளா5, 
ED(FINANCE) ஆக உ>ள தி�மதி ?ஜாதா தப� ேர அவ�கAB கல�C� ெகாDடா�.   
 காEமF� ெவ>ள1தி  இற�த ம�கA�� ஒ� நிமிடB அைமதியாக இ��C 
ெமௗன அIசலி ெசJ1த2ப0டC. ெவ>ள1தி  பாதி�க2ப0ட காEமF� 
ஊழிய�கA�� L�' மாத ஊதிய1ைத M�பணமாக வழOக ேவD5B என 
ஊழிய� தர2ப�  க5ைமயாக ேகார2ப0டC.  மன�த வள இய��ன� இதைன ஏ+'� 
ெகாDடா�.   
 தனC Cவ�க உைரய�  ஊழிய� த�23 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�S 
ப��வ�வனவ+ைற எT2ப�னா�. 
அ)  ெவ>ள1தா  பாதி�க2ப0ட காEமFU  பாதி�க2ப0ட BSNL� ேசைவகைள 
வ�ைரவ�  சீரைம1த ஊழிய�கைளSB நி�வாக1ைதSB பாரா0Zனா�.  தன�யா� 
கBெபன�கைள� கா0ZJB மிக வ�ைரவாக BSNL தனC ேசைவகைள சU 
ெச�C>ளC.   
ஆ)  ஆSத [ைஜ�� M�பாக ஒ� மாத சBபள1ைத இைட�கால PLIஆக வழOக 
ேவD5B என.B ேகாUனா�. 
இ) கா�2பேர0 அJவலக1தி� SR ப�திய�  “ஆ�2பா0டB, த�ணா, 
உ>ள�0டைவகA�� தைட ெச�ய வழOக2ப0ட உ1தரைவ வ�ைமயாக 
கDZ1தெதா5 ம05மி�றி, அதைன உடனZயாக தி�Bபெபற வலிS'1தினா�. 
ஈ)  JACஆ  எT2ப2ப0ட 30 அBச ேகாU�ைககைள தa�1C ைவ2பதி  நி�வாக1தி� 
ெசயலி�ைம ெதாட�பாக தனC க5B அதி�2திைய ெதUவ�1தா�.   
உ)  ேகரளா தைலைம ெபாC ேமலாளU� பழி வாO�B ேபா�ேகா5 /Zய 
ப�Zவாத1தி�  காரணமாக, ேகரளா மாநில1தி  சீ��ைல�C� ெகாDZ���B 
நிைலய�ைன த51C நி'1த CMD உடனZயாக தைலய�ட ேவD5B என ேக05� 
ெகாDடா�.   
 

ஆ�ப5 ெபா�0கைள வ�வாதி��B M�ன�, ஒ� மாத ஊதிய1தி+� 
இைணயான இட�கால PLIஐ உடனZயாக வழOக ேவD5B என ஊழிய� தர23 
உ'திSட� ேகாUயC.  நி�வாகB இ�த ேகாU�ைகைய ஏ+'� ெகா>ள ேவD5B 
என ஒ05 ெமா1த ஊழிய� தர23B நி�ப�தB ெசJ1தியC.  என�dB அC ஏ+'� 
ெகா>ள2பட வ� ைல.   
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GM (Estt) அவ�க>, JAC� ேகாU�ைககைள ேம+ேகா> கா0Z,”01.01.2007 
அ�' அ லC அத+� ப�� பண�ய�லம�1த2ப0ட ஊழிய�கA�� அவ�களC சBபள 
இழ2ைப ஈ5க0ட ஒ� /5த  ஆD5 ஊதி� உய�. வழOகலாB” எ�ற 
ஆேலாசைனைய வ�ைரவ�  நி�வாக கமி0Zய�� M� ைவ�கப5ெமன /றினா�.  
இ�த ஆேலாசைன  சBபள இழ2ைப ஈ5க0டாC எ�' பதிலள�1தன�.  நி�வாகB 
எ1தைகய நடவZ�ைக எ51தாJB, அவ�களC ஊதி� இழ23 MTைமயாக 
ஈ5க05B வைர இ�த ப�ரjசைனைய ைகய�  எ51C� ெகாDேட இ�2ேபாB என 
உ'தி பட� /றின�.   

அத� ப�� ஆ�ப5 ெபா�0கள�� மFC வ�வாதB நைடெப+றC: 

1) 78.2% IDA இைண2ப�+� ஆதரவாக ஊதிய வ�கித மா+றB:- த+ேபாC>ள சBபள 
வ�கிதB 68.8% IDA இைண2ப�+� ஏCவாக உ�வா�க2ப0டேதய�றி 78.2% IDA 
இைண2ப�+காக அ ல எ�'B அதனா  ெபUய அளவ�லான ஊழிய�கA�� 
STAGNATION வ�கிறC எ�'B ஊழிய� தர2ப�  கறாராக ?0Z�கா0ட2 ப0டC.  
எனேவ 78.2% IDA இைண2ப�+� ஏCவாக சBபள வ�கிதOகைள மா+U அைம2பC 
எ�பேத தa�வா�B என வலிS'1தின�.  என�dB நி�வாகB இதைன ஏ+'� 
ெகா>ளாம  இC அ51த ஊதிய மா+ற1தி� ேபாCதா� ெச�ய MZSB எ�' 
/றின�.  

2) ERP அறிMக2ப51Cவதா  ச�தி��B சிரமOக>:-க�நாடகாவ�JB, ெடலிகாB 
rேடாUJB ERP அறிMக2ப51CBேபாC ஊழிய�கAB, BSNL  ேசைவகAB 
ச�தி1த சிரமOக> �றி1C ஊழிய� த�23 3கா� அள�1C எதி�கால1தி  இC 
மFD5B ஏ+பட�/டாC என ஊழிய� தர2ப�  ேகாUன�.  இத+� 
ேதைவயானவ+ைற ெச�ய நி�வாக த�23 உ'தி அள�1C>ளC. 

3) BSNL  ABSORB ெச�ய2ப0ட ஊழிய�கA�� வ�தி 55(i) ம+'B 55(ii) b:- ம�1Cவ 
காரணOகளா  ஒ� ஊழிய��� க0டாய ஓ�. ெகா5�கலாB எ�' 
ெசா ல�/Zய CDA ச0ட வ�தி 55(i) ம+'B 55 வயதா� ஊழிய��� நி�வாகB 
க0டாய ஓ�. ெகா5�கலாB எ�' ெசா ல�/Zய CDA ச0ட வ�தி 55(ii) b ஆகிய 
வ�திக> BSNL  ABSORN ெச�ய2ப0ட ஊழிய�கA�� ெபா�1த�/டாC என 
ஊழிய� தர23 ேகாUயைத நி�வாக தர23 ஏ+'� ெகா>ள வ� ைல.   

4) GPF ப05வாடாவ�+� நிதி ஒC�காதC:-  GPF ப05வாடாவ�+கான நிதி ஒC�காதC 
ெதாட�பாக ஊழிய� தர23 க5ைமயாக �+றB சா0ZயC.  CCA�க> LலB 
ேநரZயாக DOT ேநரZயாக தரலாB எ�ற ஆேலாசைனைய நி�வாக தர23 
M�ைவ1தC.  ேமJB ப  சி�க கைள இC உ�வா��B எ�பதா  ஊழிய� 
த�23 அ�த ஆேலாசைனைய நிராகU1தC.  BSNL கா�2பேர0 அJவலகேம GPF 
ப05வாடாவ�+கான நிதிைய கால1ேத ஒC�க ேவD5B என ஊழிய� தர23 
வலிS'1தியC.   



3 

 

5) BSNL MRS தி0ட1தி  சேகாதார சேகாதUகைள சா��C>ளவ�களாக இைண1C� 
ெகா>வC:- CS(MA) தி0ட1தி� அZ2பைடய�   BSNL MRS தி0ட1தி  
சா��C>ளவ�க> என வைரயைற ெச�ய2ப0டவ�கள�  சேகாதர 
சேகாதUகைளSB இைண�க ேவD5B என ஊழிய� த�2ப�  ேகார2ப0டC.  
இதைன பUசீலி�க நி�வாகB ஏ+'� ெகாD5>ளC.   

6) �ைற�தப0சமாக ஓ�vதியதார�கA�� ம0ZJமாவC ம�1Cவ2 பZ:-  இ�த 
ேகாU�ைகைய பUசீலி�க நி�வாகB ஏ+'� ெகாDடC.   

7) மா+ற  ெகா>ைகய�  மா+றB:-  கிராம23றOகA��B, ஊழிய�க> ெச ல 
வ��Bபாத ஊ�கA��B மா+றலி  ெச�'>ள ஊழிய�கைள ஓU� 
வ�டOகA��> பைழய இடOகA�� மா+ற  ெகா5�க ேவD5B எ�ற 
ஊழிய� தர2ப�� ேகாUயC.  இதைன பUசீலி�க நி�வாகB ஏ+'� ெகாD5>ளC.   

8) மா+றலி  இ��C வ�ல�கள�2பதி  உ>ள பாரப0சB கைளய2பட ேவD5B:- 
த+ேபாC ஊழிய� சOகOகள�� ெதாழி+சOக நி�வாகிகA�� மா+றலி  இ��C 
வ�ல�கள�2பC எ�பC ஒ� வ�டமாக உ>ளC.  அOகீகார காலB த+ேபாC 3 
வ�டOகளாக உய�1த2ப0டதாJB, அதிகாUகA�� இC 3 வ�டOகளாக 
இ��கி�ற காரண1தாJB, ஊழிய�கள�� ெதாழி+சOக நி�வாகிகA�� 
வழOக2ப5B மா+றலி  இ��C வ�ல�கள�2பC எ�பC 3 வ�டOகளாக இ��க 
ேவD5B என ஊழிய� த�23 ேகாUயC.  இதைன சாதகமாக பUசீலி�க நி�வாகB 
ஏ+'� ெகாDடC. 

9) LIC  பாலிஸி ெதாைகைய உய�1CவC:- 01.01.2007 Mத  ஊதியB உய��C>ள 
அZ2பைடய� , LIC  பாலிஸி ெதாைகைய த+ேபாC உ>ள x.525/-, x.315/- ம+'B 
x.105/- எ�பைத உய�1த ேவD5B எ�'B, இதைன LICSட� வ�வாதி�க 
ேவD5B எ�'B ஊழிய� தர2ப�  ேகார2ப0டC.  நி�வாக தர23 இதைன ஏ+'� 
ெகாDடC.   

10) GRADE IV பதவ� உய�வ��� பதிலாக வழOக2ப5B ஒ� /5த  இ�கிUெமDைட 
மFD5B வழOக ேவD5B:- இ�த ப�ரjசைனய�  நaDட வ�வாதB நைடெப+றC.  
இC ெதாட�பாக தன�யாக வ�வாதி�க.B, அதி  தa�. ஏ+படவ� ைல என� , 
அ51த ேதசிய க.�சி  /0ட1தி  வ�வாதி�க.B ஏ+'� ெகா>ள2ப0டC.   

11) க.�சி கA�கான உப வ�திக> (BYE-LAWS) உ�வா�க2ப5வC:- JCM அைம23 
ச0ட1தி� அZ2பைடய�  நி�வாக தர2ப�  நக  ஒ�' உ�வா�க2ப05, ஊழிய� 
தர23ட� வ�வாதி�க ஏ+'� ெகா>ள2ப0டC.   

12) ெடலிகாB ஃேப�டU�� சா�றித  வழO�வதி  QAவ�� அதaத காலதாமதB:- 
3திய CLIP க�வ�க> உ>ளவ+ைற தயாU�க ெடலிகாBஃேப�டUகA�� சா�றித� 
வழO�வதி  QA ேதைவய+ற காலதாமதB ெச�வதாக ஊழிய� த�23 ?0Z� 
கா0ZயC.  இ�த ப�ரjசைன தa�. காண2ப5B என நி�வாக தர2ப�  உ'தி 
அள��க2ப05>ளC.                 



 

13) & 16) ஊழிய�கைள 
ஊழிய�கைள உ�வா�வC
உ>ள�0டைவகள�� காரணமாக
இரDடாவC Mைறயாக
ேகாUயC.  அத+கான காலB
இC பUசீலி�க2ப5B என

14)  நகரOகைள சீரைம2பC
ேம நிைல2ப51த ேவD5B
ேவ��, ெந �� உ>ள�0ட
?0Z�கா0ட2ப0டC.  ெசலவ�னOகA�கான
என நி�வாகB /றியC
ப�ரjசைனகள�� மFC ேம 
அd2ப நி�வாகB ஏ+'�

15) ெதாழி+சாைல ேகட�கைள
ேமலாள�கள�டB ஆேலாசைன
ேதசிய க.�சி  /0ட1தி 
ஊழிய� தர23 த+ேபாC
உ>ளதாக 3கா� ெகா51தன�
வ�ைரவ�  ப�ரjசைன��
வ+3'1தின�.   

17) LIC Lலமான வ�52ைப
பய�:-ஊழிய� தர2ேபா5 
இ'தி2ப51த2 ப0டைத
உ>ளட�கி மFD5B ேபj?
இதைன ஏ+'� ெகாDடC

18) ப ேவ' மாநிலOகள�
அZ2பைடய�  ரா�பாஷா
ேகட��கான 3திய ேத�.
ப�ரjசைனைய கவன�2பதாக

19) TM, TTA, JTO ம+'B JAO 
ைகவ�ட ேவD5B:-  நி�வாகB
   ZசBப�, 2014  அ51த

வா�1C�கAட�
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 இரDடாவC சீரைம2பC ம+'B
உ�வா�வC:- 3திய ெதாழி  �0பB, பண�1த�ைமய� 

காரணமாக ஊழிய� தர23ட� கல�தாெலாசி1C
Mைறயாக ம'சீரைம23 ெச�ய ேவD5ெமன

காலB கன�யவ� ைல எ�'B ெபா�1தமான
என நி�வாகB பதிலள�1C>ளC.   

சீரைம2பC:-ம�க> ெதாைக அZ2பைடய�  
ேவD5B என ஊழிய� தர23 ேகாUயC

உ>ள�0ட நகரOகள��� ப�ரjசைன ேதOகி
ெசலவ�னOகA�கான இலாகா தா� 

/றியC.  ஊழிய� தர2ப�� நி�ப�த1தி�
ேம  நடவZ�ைக எ5�க ெதாைல

ஏ+'� ெகாDடC.   
ேகட�கைள ம' சீரைம2பC:- ெடலிகாB ஃேப�டU

ஆேலாசைன ெச�C பதவ�கைள ேம  நிைல2ப51த
/0ட1தி  தைலவ� உ'தி அள�1தைத

த+ேபாC அ�த ப�ரjசைன கா�2பேர0 அJவலக1தி 
ெகா51தன�.  நி�வாக தர2ப�� பதி  தி�2தி

ப�ரjசைன�� தa�. காண ேவD5B என

வ�52ைப காசா��B தி0ட1தி  மரண1தி
 கல�தாேலாசி�காம  இ�த தி0டB

ப0டைத ?0Z�கா0Zய ஊழிய� தர23 
ேபj? வா�1ைத நட1த ேவD5B என

ெகாDடC. 
மாநிலOகள�  உ>ள ஊழிய�கள�� 

ரா�பாஷா அதிகாU பதவ�கைள ஒC�கீ5
ேத�. வ�திகைள அறிMக2ப51CவCB

கவன�2பதாக உ'தி அள�1C>ளC.   
JAO ேத�.கள�  உ>ள NEGATIVE மதி2ெபD

நி�வாகB இ�த ேகாU�ைகைய ஏ+'� 
அ51த /0ட1ைத நட1த இ�தர23B ஏ+'�

வா�1C�கAட�, 

              

ம+'B ப�Mக த�ைம 
பண�1த�ைமய�  மா+றB 

கல�தாெலாசி1C ஊழிய�கைள 
ேவD5ெமன ஊழிய� த�23 

ெபா�1தமான ேநர1தி  

 கறாராக நகரOகைள 
ேகாUயC.  அகமதாபா1, 
ேதOகி உ>ளC எ�பைத 

இைத ெச�ய MZSB 
நி�ப�த1தி� ேபU  இ�த 
ெதாைல ெதாட�3 Cைற�� 

ஃேப�டU தைலைம ெபாC 
நிைல2ப51த 26ஆவC 

அள�1தைத நிைன. ப51திய 
அJவலக1தி  ேதOகி 
தி�2தி அள��காததா  

என ஊழிய� தர2ப�  

மரண1தி� ேபாC அதிகமான 
தி0டB LICஉட� நி�வாகB 

 ஊழிய� தர2ைபSB 
என ேகாUயC.  நி�வாகB 

 எDண��ைகையய�� 
ஒC�கீ5 ெச�வCB அ�த 

அறிMக2ப51CவCB:-  நி�வாகB இ�த 

மதி2ெபD Mைறைய 
 ெகா>ளவ� ைல. 

ஏ+'� ெகாD5>ளC. 

ேதாழைமSட�, 

 
(S.ெச ல'பா) 

              மாநில ெசயலாள+.  


